
Course Summary for ”Land surface processes and landscape dynamics”, 
NGEA09, spring 2019 
 
Course coordinator: Petter Pilesjö 
 
Teachers in the course: Petter Pilesjö, Cecilia Akselsson, George Oriangi, Patrik Vestin, 
Emma Johansson, Lennart Olsson, Håkan Wallander 
 
Number of students: 11 registered students 

 
Grade distribution: 11 VG (high pass) 
 
Evaluation 

I. Summary of the course evaluation 
Number of survey responses: 10, of which is 91 % of the students 
 
Short summary of the evaluation responses: In general the students were very 
satisfied with the course (overall score of 4.3, on a scale 1-5). The students were 
particularly satisfied with the field components of the course (Uganda and 
Gårdsjön in Sweden), but suggested more time for preparation before leaving for 
Uganda. The workload was appropriate, corresponding to the course credits, and 
the training in communication was highly appreciated. 
 

II. Comments from the teaching team 
Teachers’ opinion is that the course went well. The main challenge was to find 
enough time for field preparations, and also finding time for the students to 
collect data and information relating to tasks to be carried out in field. The reason 
for this is simply too little time. 

 
III. Evaluation of changes implemented since the last time the course was given 

Since last time the course was offered (2018) we have implemented a sequential 
mode of projects. 2019 one project was reported before the other started, with 
the exception of the reporting of the Uganda project. This was appreciated, but 
still (see above) not enough time for preparation, and a bit stressful at the end of 
the course. 
 

IV. Suggestions for changes to implement before the course is given the next time 
The plan is to give more time for field preparation (Uganda), and let the students 
report this part of the course before starting the next project. We also consider to 
change the form of the Uganda report, from a joint report (all students) to a 
number of reports written by smaller groups (2-3) of students. 

 
2019-06-19, this summary was done by Petter Pilesjö 
 
The summary should be mailed to the director of studies, ulrik.martensson@nateko.lu.se, 
Yvonne.kedstrom@nateko.lu.se for archiving, and published on the course homepage.  
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Sammanställning för ”Markytans processer och landskapsdynamik”, NGEA09, 
vt 2019 
 
Kursansvarig: Petter Pilesjö 
 
Övriga lärare: Cecilia Akselsson, George Oriangi, Patrik Vestin, Emma Johansson, Lennart 
Olsson, Håkan Wallander 
 
Antal studenter: 11 registrerade studenter 

 
Betyg: 11 st VG. 
 
Utvärdering 

I. Sammanfattning av kursvärderingen 
Totalt antal svar: 10 som utgör 91 % av respondenterna 
 
Kort sammanfattning av studenternas svar: Generellt sett var studenterna 
mycket nöjda med kursen (medel=4,3 på en skala 1-5). Studenterna var speciellt 
positiva till kursens fältkomponenter (resor till Uganda 2 veckor, samt Gårdsjön i 
Sverige, 2 dagar), men föreslog mera tid till förberedelser inför fältmomentet i 
Uganda. Arbetsinsatsen ansågs rimlig/lagom i förhållande till kurspoängen, och 
kommunikationsträningen, såväl skriftlig som muntlig, var mycket uppskattad. 
 

II. Lärarlagets kommentarer 
Lärarlaget tycket att kursen gick mycket bra. Den största utmaningen var att ge 
studenterna tillräckligt med till till fältförberedelser, inklusive tid för data- och 
informationsinsamling relaterade till fältarbetet. Detta var dock svårt att avhjälpa 
under kursens gång, eftersom det inte fanns rum för ytterligare förberedelser i 
schemat. 

 
III. Utvärdering av förändringar sedan förra kursen 

Sedan förra gången kursen gavs (2018) har vi ändrat till sekventiella 
projektarbeten. Under kursen 2019 avslutades ett projektarbete innan nästa 
påbörjades, med undantaget att Ugandaprojektet redovisades sist i kursen. Detta 
uppskattades, men det fanns som nämnts ovan en alltför begränsad tid till 
förberedelser. Det påpekades även att det blev stressigt för studenterna i slutet 
av kursen. 
 

IV. Förslag till förändringar till nästa kurs 
Planen är att allokera mer tid till fältförberedelser (Uganda) nästa gång kursen 
ges. , och att låta studenterna redovisa Uganda-arbetet innan nästa projekt 
påbörjas. Vi överväger även att ändra formatet på Uganda-rapporten, från en 
gemensam rapport (alla studenter) till ett antal mindre rapporter skrivna av 
studentgrupper med färre (2-3) deltagare. 

 
2019-06-19, sammanställning är gjord av Petter Pilesjö 
Sammanställningen mailas till studierektor, ulrik.martensson@nateko.lu.se, 
eva.andersson@nateko.lu.se, för arkivering och publiceras på kursens hemsida.  
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